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Di, Vi. e Admiraal. Gouverneur G«eraul en
n van I'olicie van Cuiag-toSn onder-

horige Eilanden —n .l"n genen de -'rz -n z illen'ïien, ofte
lezen, salut : dnen ie v. ■ ten, V

T)^i wv tol voorkoming vin l'raitd». bedrog
rkorling van '» Lund- inh'iiisMh, wedie
z n- zouden kunnen plaats hetdßp e,i ler

in den NeHertand-.i-ließh-.'ndel,
eld hehhes te de-re.ei#h, z" als

r<lt bj itie : dat v*n*ile arti-
de in schepen «l > a*nu!t:en,jlr!der de

he viae; vatende, van en na*, vreem-
de Ld id ti e" uitgevoerd worden dtaSjide in-

kten al»ten opzi^tev
■ i tuigen va-ige-ie'd ifc -

i ,rden ; mei uitzondenin^H>g>h»ns
dal van leven» < "■' hepen 'Wf " !"i-
-gin oude» de Nederlandsche \ 'hu vaC-n r- of-
■phooa v^iii vreemde lanrii 'den-
de geene inkomende rekten zuilen beiaWld wor-
den

Aldus gearre-teerd in de Raadsvergadering,
uden op hel Gouvernement» HuWhmnen

irdam op Cur>sio rier^B Ma»rt
1816, bet eerste Jaar Zynei MajesMj» ,e6e-
ring

De Gouverneur Generaal en RaderfcJroornd.
(wal getekend) A KIKM

Ter ordonnantie van d-ze.ve.
(Wa> getekend; W. PRfóïl'E,

Secret;
Gepubliceerd den 29e daaram» olujKie, t

(was getekend) W. I'ütëjp* E,
Sfcre

F) E Vice Admiraal Gouverneur Genjfra "".!

*-* Raden »»n Politie van Curugto eSu
horige Edanden. -\

■ "U'Ma*\3M|lfMli
iioren Ifken. „alut : d en te «en n.

Dat wy ter bevoidcring van de commercie
goedgevonden hehhen Ie deereieren zo als ge
decreieerd wordt by de?e: dat Ky den uitvoer
van Hinden. Kalmeien Vellen, VVerW bouten
Zout in veemde schepen of vaartuigen tot
welke natie dezelve nuk behoren niet mcci dan
drie per cent utgaan.de regten-Z.i wolden be-
taald.

Aldu« geane-teerl ir, de Rails vc-gader ng
gehouden op hei Gouvenx inent. Huis binnen
het r'ort Amsterdam o;>Cunc/i den 28sten
Maar! 1816. het eerste jaar Zyoei Majesteit'»
i ing

De Gouverneur Generaal en Riden vnornd.
(wa. getekend) A. KIKKERT.

Ter ordonnantie van dezelve.
(was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepub'ieecrd den 29e. daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRINCE,
Secreta i*

, .—— .
TV*' v,,:p Admiraal, Gouverneur Generva en
-*-^ Uadvn van Politie van Curig-o en onder-
horige Kile oden

Allen den genen d;e deze Z'j''en ziel, ofte
horen lezen, sulot: doen te weten;

Dut wy nodig geoordeeld bebl» o liet volgen-
de uit het reglement op hel beleid van de rege
ring, he', justitie we n den hmdcl en mD ep-
Vaari <ip deze Kolonie, ler Ueoni--e van <ie in-
gezetenen Ie breng, n, o " dal een ede* wit n 't
mngte aangaan z 4 daarna zoude kunnen ge-
dragen ; te weten

Art. 38.
De verzoeken om iemand onder curatele te

Stellen, of otn hen de administratievan go-de
Ten te ontzeggen, Zk> ook om iemmd. uit
hoofde van krankzinnigheid of w'"gedrag, op

«cure plaits ie contineien 7. 1Hen aan
den Raad (van Politie) geschieden.

Ari 52
Tot dat door Zyne Majesteit nider zal Zyn

gedisponeerd, i»l de Ra,d (van Ju-titie) regt
spreken volgen» de in du kolonie thans be-
staande wetten.

Art 53
Ook zal in de manier van procederen, in de

kolonie gebruikelyk, provisioneel geene veran-
dering worden gemaakt

Art 55.
Alle «ententien, provisïone 1 of interlocutoirvan den Raad zullen hare executie hebben I

zonder dat daarvan eenige provocatie ofhooger
beroep zal worden toegelaien, ten zy de;:e|ve
waren van dien aard. dat dezelve ten definitive
waren irreparabel, hetwelk ter heslissing van
den'Kaad, daartoe geadieerd, zal staan.

Art. 56.
Van alle definitive sententien, door den Raad

vn de eerste instantie gewezen, kunnen partyen
Z ch, binnen deti behoorlyken tyd, beroepen op
het gereptshof, dat daartoe by de wet Zal wor-
den aangewezen.

Art. 60.
Alle sentenlieh en regterlyke bevelen van

den Raad van Justitie worden op naam van
President en Raden van den Raad van Justitie
op Cura^io-uitgevaardigd, door den President
geparapheerd, en gerpntra'igneerd door den
S.ei reiaris, en met het zegel van den Raad be-
krachtigd. .

Aldus geresolveerd in de Raad» vergadering
gehouden op hei Gmivernemem'a Hui» binnen

.het r'ort Amsterdam op Curacjio den 28ste
Maart 1816, het eerste jaar Zyner Majesteit'»

" ieg-ring.
De Gouverneur Generaal en Raden voornd.. (was getekend) A KIKKERT.
Ter ordonnantie van dezelve,

, (was getekend) W. PRINCE,
Sei velaris.

Gepubliceerd den 29e. daaraanvolgende.
(was getekend) W PRINCE,

Seeielans.

« 7 'DE Vice Admiraal Gouverneur Generaal en
Raden van Politie van Curasao en onder-

horige Eilanden
Allen den genen die de;e 7. dien Zien ofte

horen iezen. salut : doen Ie weten.
Dat wy nodig geoordeeld hebben te decrete- I

I—Dat ieder Snuif Kahriekant of Winkelier
in droge goederen, aarden-^la» kopei-blik-en
linweik en voorts van alle andere 2oorten van ,

dr.ge waien van wat natuur die ook mogen j
Zvn, f levensmiddelen alleen uitgezonderd) :
voorzien z\\\ moeten 2yn van een Patent door
den Ontvanger Generaal onderiekend. weiden-
de de gen j die Snuif Fal.rieken of VVinkrls in
hunne Huisen honden hier onder begrepen.

2 Dat voor ieder zodanig Patent het welk
allediii- maanden zal moeten vernieuwd wor-
den, telkens de somma van vyftien pezos van
agtten aan den lande moet worden betaald-

3.—Dat het aatl niemand zdvry staan droge
goederen, aarden glas koper hlik en tinwerk,
goud. Zilver, juwelen en voorts enige andere
soort van droge waren van wat natuur of be-
naming die <mk mogen zyn (levensmiddelen
alleen uitgezonderd) in de handen, bakken of
op enige hoegenaamde wy?.e by of op de straat
t, verkopen. Z mder voorzien te Zvn van een
door den Ontvanger-generaal ondertekend pa-
tent.

4—Dit een 'Zodanig patent alle drie maan
den moet vernieuwd, en telkens daarvoor de
so n mar van twaalf realen Zil injeten betaald
worden.

ö — Dat de voorzeide patenten tot het houden
van Snuif rubrieken en Winkels en verkopen
van goed by ol op de straat van den eerstun tot
den «gisten der aan-taande maand April moe-
ten genomen worden.

6.—Dal een ieder de na den agtsten der
aanslaande maand April bevonden wordt Snuif
Fabriek of Winkel van voorzeide waren te hou :
den, zonder daarvoor van een patent door den
ontvanger generaal ondertekend voorzien te

Z^n. verlieuren zal eene boete van een honderd
pezos van agtien.

7.—Dat de by artikel drie vermelde waaren
die n. den agtsten der voorzeide maand April
by of op de straat verkogt worden zonder dat
daarvoor en patent by den ontvanger gene-
raa! Z 1 zyn genomen, aangehaald en gecon-
(iskeerd zullen worden.

8. -Dat de voorzeide boete als mede het
provenue van de aangehaalde en geconfiskeerde
waren op de volgen e wyze zal worden ver-
deeld, als, een derde voor den aanbrenger, een
derde voorden Raad I'scaal en difcanderederde
voor den lande.

AUlus gearresteerd inde Raadsvergadering
gehouden op het Gouvernement* Huis binnen
het fort Amsterdam op Curacao den 28»ten

Maarï 1915, het eerste jaar Zyner Msjesteit's
reg .rin

Dj t Generaal en Raden voornd.
(w..n getekend) A. KIKKERT.

Ter ordtféointie van deze've,
(was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 29e. daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretarie.

TARIEF.
Van Accy3 op den in en uitvoer van vvynen

ïn andere soorten van Drank.
Invoer. Ps. rr. St.

Rood"» wyn, per oxhnofd - - 6 0 0. en andere soorten van wyn, per
8 0 0

Wyrt'per ddryn - - - -0 3 0
Rum gerekeßd a 8 r'r per gallon en

daarvan U) p%r cent,
Junrver per pyp - - " 9 0 0
Ditto in kerriers - - - 0 4 0
l)i.{ ;n Nederlandsehe schepen direct

■.an het Moederland komende,
*an«ebragt zyhde als dan per pyp 2 0 0

0 I 0
■"vyn, per pyp - - 12 0 0

Ditfo in damejans - - - 06 0
mt, liier ol ryder per vat - 2 0 0

ditto ditto in bottels per
vn--- - 0 2 0

Di'j [ti jiedtn mdsche srhepen direct
dei land komende,

xynde alsdan per pyp 10 0
per dozyn 0 10

;. i ir evenredigheid.

Rum gerekend a 8 rr per gallon T
Roode wyn, 40 P. oxhoofd £»en daarvan
Madera 300 Ps. per pyp J6 per cent.
En alle andere soorten van wynen per

pyp - - - - - 800
Jenever per pyp - - 8 0 0
Ditio in kelder» - - - 0 2 0
Hrande w>n per pyp - - 12 0 0
Ditto in damejsna - - - 0 6 0
Poorter, bier of cyder per vat - 2 0 0
Do. do. do in bottels per do-

zyn 0 2 0
Aldus gearresteerd door den Gouverneur

Generaal en R tdcn van Politie op Curasao den
18de Maart 1816.

(was getekend) A KIKKERT.
Ter ordannanne van dezelve,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

DE Vice Admiraal Gouverneur Generaal, en
Raden van Policie van CuraQio en onder-

horige Eilanden—
Allen den genen die deze zullen zien, ofte

horen lezen, salut! doen te weten,
Dat William Lee de Uitgever van het week-

lyksch blad onder de titel van Cunrj.o Cou-
rant tot Konings Drukker benoemd is, en dat
dienvolgens alles wat van wegens het Gouver-
nement of Ambtenaren betreffende hun ambt,
in de voorzeide Courant gedrukt en bekend
gemaakt wordt, als officieel beschouwd, en
daaraan volkomen geloof moet gegeven wor-
den.

Aldus gearresteerd in de Raadsvergadering
gehouden op het Gouvernements Huis binnen
het Fort Amsterdam op Curasao, den 28ste
Maart, 1816, het eerste jaar Zyner Majesteit*
Regering.

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A KIKKERT.

Ter Ordonnantie van dezelve,
(was getekei.d) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 29»te daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.



CURACAO.
Schepen ingekomen en uitgezeilU zedtrd tnze.

laatste.
INGFKOMKN— MAART.

2'J lanche Diligente. Sanches, Sparnschc tost
brik August Cari, Stuwhaas, M»r«e

St. Bartholo.ntw
30. brik r.speranza. Sterling, Jamaica

APRIL.
7 gnlel Dani4 Ro*«. Poiiar, |»a Crua^r*
2 brik Ann ilosta, Davis, Maraeaybo
.'3 bark Curac >n Parket, Cbtrino, Ocayes

laocheSt. Rita Doniiue, Spaansche kust
golet Mary. Simon, Jamaica

4 golet Alexandria. Coolman, Aruba
golet Sincerity. Franken, Aruba
golet Vriendschap, Shair, Pl.iiadelphia
goletN.S. del Carmen, Apastigo,Po.Cavello

5 brik Fortunate», Curie', Jamaica
golet St. Theresia, Iriarte, Po. Cavello

5 brik Astrea, Quandrile, Philadelphia
I' ITGEZEILD—MAAKT.

29 golet Mary, Hall. Rio de Ia Hache
30. bark Nancy, White, naar zee

APRIL.
1. golet Dorothea, Hart, St. Croix
2 brig Mary, Handly, New York
2. schip Siri Maria, Jetter, Rotterdam
4 golet Alexandria. Coolman, Spaansche kust

bark La Fnrtun», I'enso, ditto
lan.-he St Rosa, Matluro, ditto
-lanrhe St Rita, Carvallo, ditto
lanclie De'ig»nte. Sanches, ditto

Tiet voornaamste nieuws gedurende deze
■week ontvangen, is van Jamaika. Wy hebben
-eene gehcele reeks Kingston Couranten ont-
vangen van de . 3den tot den 23*ten van
Maart, nit welker, wy verscheiden artikelen
hebben getrokken.

Zyn»r Majesteit's schip de Prins van Oranje,
feapitein Lewe van Aduard. is niet aangeko-
men te Jamaika voor den ïïden van Maart en
is den 17dcn van Port Royal naar Portsmout
gezeild, aan boord hebbende den Generaal-
M ij >or Le Couteur en zyne famielie

Zyner Majesteit's schooner de Haay, kapi-
tein De Qjartel is hier gearriveerd des Don-derdags van Aruba.

Zyn als Passagiers in de Sara Maria naar
Rotterdam gegaan, de Heeren Levison en Cos-
*er, en vyf jonge Heerp.n voor hunne opvoe-
ding ; dezelve zyn z ions van wylen den HeerForbes en van wylen den Heere Gravenhorst.

Wy zyn begunstigd geworden, met de be-
schouwing van eene zeer zonderlinge proclamatis, gedateerd Caracas den Uden van
Maart ISIC. inhoudende, dat de Kapitein Generaal onderrigt Zynde van de crimineele cor-
respondenten, welke plaats heeft tu»schen de
Emigranten, die in verschillende eilanden der
West Indien een schuilplaats gevonden heb-
ben, en de Inwoner» van de Spaansche pro» n-
tien '■ die geenszins de goedertierendheid. met
welke zy door het gouvernement behandeld
zyn willen erkennen." Verbiedt volstrekt alle

briefwisseling, ofschoon geheel voor familie-
belangen, met deze provinciën, en stelt een ver-
hod tegen wedere bystand waar dan ook aan
de emigranten gegeven, Zoo in geld, als in pro-
ducten, onder g.-ene minderen straf dan de
dood voor allen de ongelukkigen van beiderlei
geslacht, die Zal schuldig bevonden worden
aan eene inbreuk op dezen zeer billyke wet.

De Couranten van Caracas totde2osten van
Maart zyn ons toegekomen,doch zy houde niets
betangryks in,—Eene mulatte vrouw is te La
Guiyra ter dood gebragt geworden, uit hoofde
van oproerige uitdrukkingen.

Met de Amerikaansche biik Astrea, Quan-
drile, in 20 dagen tyds van Philadelphia, verne-
men wat, dat het fregat der Vereenigde Staten
Macedonian van 41 stukken, kapt Warrington,
naar Cartbagena is gezeild, om de Amerikaan-
sche burgers die daar gevangen gehouden Wor-
den te reclameeren.

Drar het aan den Drukker van dit Nieuws-
papier onder het oog is gebracht, dat een aan
Z.enelyk getal der Inwoner»; en byzonder de
Planters dezer Kolonie verlangend waren, o»
derteekenaars d. Z :r Courant te worden, indien
de prys wat minder ware, en daar hy steeds be-
Z irgd is. Zich zoo Zeer mngelyk naar de «en-
sc.hen zyner begunstigers te schikken, berigt
hy aan de Zulken. weike genegen Zyn by te dra-
gen tot De Curacaosche Courant, dat de intee-
kening nu tot de voormalige prys van Acht
Patmos 'sjaarlyk?ch zal worden teruggebracht.
—In het tegenwoordige oogcnblik, waarin de
kosten van de uitgave vennee derd moet wor-
den, daar het in twee talen gedrukt wordt, en
waarin de prys van drukpapier zeer hoog is, ge-
voegd by ander.; ontkosten tot het maken van
de nodige beschikkingen, begrypt de Eigenaar,
dat hy genoeg geregtigd was met nog voor eeni-
gen lyd Voorttegtan met de laatst bepaalde
prys, do.b hy vertrouwt, dat daar hy beieid is
een vyfde van de prys aftetrekken, te ge-
inoetkoming van het publiek hy ook edeimoe-
diglyk Zti vergoed worden door nieuwe hl-
scliryveis, welke hunne namen by de lyst voe-
gen, of dezelven ten dien oogmerk aan de
Drukkery Z -nden."

Ten einde dit papier in regelmatige doelen
te vervolgen, bejinl de tegenwoordige Inschry-
ving voor de overige negen maanden dezes
jaurs mat No 14. van welke termjn de onkos-
ten Zes Patmos bedragen, waarby het ver-
schuldige by de Intcekening moet in acht ge-
nomen worden, en geen persoon kan zyne
Inschryving opdoen worden houden zonder het
geheele montant te betalen.

De Curacaosche Courant Zal in het vervolg
gedrukt worden Vrydag avond, en uitgegeven
Zaturdag 's morg»ns ieder week Er wordt
daarom verzocht, de dat advertissementen en
mede leelingen g- z inden worden aan de Druk-
kery op ofvoor 12 uur des Vrydags. daar de Uit-
gever zich zelven niet verantwoordelyk houdt
voorde plaa'Zing van eenig artikel hetwelk na
dit uur wordt ontvangen

The principal intelligence received here da-
ring the week, is by way of Jamaica. We have
received files of Kingston papers from the 3d
to the 23d of March, from which we have ex-
tracted several articles.

His Majesty of the Netherlands ship Prins
van Oranje, Captain Lewe van Aduard, did not
arrive at Jamaica until the 11th of March, and
sailed from Port Royal for Portsmouth on the
17th, having on board major-general Le Cou-
teur and family.

His Majesty of the Netherlands schooner De
Haay. captain De Quartet arrived here on
Thursday from Aruba.

Went passengers in the Sara Maria, for Rot-
terdam, Messrs. Levison and Coster, and five
young gentlemen, for the benefit of their edu-
cation, being sons of the late Dr. Forbes, and
of the late D. Gravenhorst, Esq.

We have been favored with the sight of a
very singular proclamation, dated Caracas
11th March 1816, stating that the captain-ge-
neral having been informed of the criminal cor-
respondence carried on between the emigrants
which took refuge in the different West India
island» and the inhabitants of the Spanish pro
vinces, " who will not acknowledge the benifi-
cence with which they have been treated by the
government," absolutely prohibits all corres-
pondence, although purely familiar, with these
province», and interdicts any assistance what
ever being given to the emigrants, either in
money or products, under no less a penalty than
daath to the unfortunate person of either sex
who shall be found committing a breach of this
ordinance.

Caracas Gazettes to the 20th of March have
reached us, but they contain nothing worth ex-
tracting.—A mulatto woman bas been execu-
ted at La Goavra, for uttering seditious ex-
pression».

By the American brigantine Astrea, Quan-
drilc, 20 days from Philadelphia, we learn that
the TJ. States frigate Macedonian, of 44 guns,
captain Warrington, had proceeded for Cai tha-
gena, to reclaim the American citizens detain-
ed there in captivity.

As it has been represented to the Proprietor
of this publication, that a considerable number
of the Inhabitants, and particularly the Plant-
ers of this Colony were disirous of becoming
Subscribers if the price was somewhat less, and
being always anxious to conform himself as
much as possible to the wishes of his patrons,
the Proprietor has to inform such persons as
are willing to contribute to the support of Dt
Curagaosche Courant, that the charge will now
be reduced to the original price of Eight Dollars
per annum. At the present time, when the
expencc of carrying oh the publication must be
augmented by its being printed in two langua-
ges, and the price of printing paper being also
very high, combined with other expences in-
curred in making the necessary ariangemcnts,
the Proprietor conceives that he would have
been fully justified in continuing for some time
to come the price lately charged, but trust»
that as he is wiiling to reduce it one fifth, for
the accommodation of the public, that he will
be liberally indemnified by many ne» Subscri-
bers adding their names to the li-t, or by send-
ing the same to tha Printing-Office for that
purpose.

In order to continue the paper in regular
volumes, the present subscription, for the re-
main n^ nine months of this year, commences
with No. 14, the chargefor which term will be
Six Dollars, which it must be observed is due
on subscribing, and no person can withdraw
hi» subscription without paying the full amount.

De Curaijnasrhe Courant will in future be
printed on the Friday night, and issued early
in the morning of Saturday of every week. It
is therefore requested that advertisements and
communications may be sent to the Printing-
office at or before 12 o'clock on the Fridays,
as the Publi-.her will not bold himself responsi-
ble for the. inseition oi'any article received after
that huur.

»
AANSPRAAK.

TAS
Michabt. Lamaison, Doctor in de beirle

Regten, President vanden Raad van Civiele
en Crimineele Justitie des eilands Curasao,
en aanhorigc eilanden Aruba en Bonaire.

AAN
De Edele Achtbare Heren Leden van opge-

melden Raad Op Maandag den Isten April,
des jaars 1816.

Edele Achtbare Heeren!
Onder de Z geningen, waarmede het de wy-

ze voorzienigheid behaagd heeft dit eiland te
bevoorregten. behoort gewisselyk geteld te
worden, dat hetzelve niettegenstaande de me-
nigvuldige afwisselingen in deszelfs polilieken
toestand, nimmer heeft zien invoeren een wet-
boek het geen, wat ook hare bewonderaren,
(en welk eene zaak vindt 'er geene') mogen
voorgeven, nog meer dan het gewe'dadige der
wapenen berekend was om volkerea aan den
yzeren scepter eenes dwingeland» voor altoos
te kluisteren.

Uw Edele Achtbare ontwaart reeds, dat ik
hier bedoel het wetboek van tien gevallenen
Napoleon.

Dat egter niemand twyfele dat wy hier ver-
meid spreken !—daar het aan sommije uwer
genoegzaam bekend is, dat het gemelde wet
boek tot grondslag had, " dat alle menschen
booswichten zyn, en dat het den wetgever be-
taamd aU zodanigen tegen hen te waken."

Stelt men nu hier tegen over het oud Neder-
landsch regt, geput uit de heldere bron van
Romeinsche regtsgeleerdheid :—dan vindt men
aldaar tot grondslag aangenomen, dat ieder
mensch als ec-lyk behoort te worden be-
schouwd, tot dat het tegenovergestelde zal be-
wezen zyn.

Toen dus Nederlands varier onze geëerbie-
digde Heer en Koning, aan ons heeft opg 'dra-
gen, de eer volle doch moeyelyke taak, om in-
dependent van allen politieken invloed, regt te
spreken tusschen den man en zynen naasten,
hoe verkwikkelyk was het dan niet v^or onze
Vaderlandsche harten, dat wy inmiddels, en
tot tyd en wylen dat zyn wetboek in aller han-
den 2yn zal, geregtigd zyn, om bet oud Nede.r-
landsch regt, en de plaatselyke wetten van dit
eiland te blyven handhaven.

Nederlandsche wetten zyn immers geschikt
voor Nederlandsche beiittingen, voor Neder-
landsche zeevaart, voor Nederlandschen koop-
handel —En voorwaar de vreemdeling is nim-
mer bewogen geworden, om Nederlandsche
havens te bereiken, door derzelver natuurlyke
vu.irdeelen— door derzelver nabybeid aan aan-
grenzende grote volkerea en staten .-—maar

DE CURACAOSCHE COURANT

ADVERTISSEMENT.
Fiscaals's Comptoir, oden April. 1816

DE ondergetekende el» daar toe door den
Weledelen Achtbaren Raad behoorlyk ge-

qualiriceerd, doet by deze alle Broodbakkers te
kennen geven, en ordonneren, dat de Brooden
voor deje en volgende week te bakken het ge-
wigt moeten houden als—

De Fransche Broden 25, en
De Ronde Broden 26 oneen,

Op poene als by publicatie is gestatueerd.
Per order van den Raad Fiscaal.

P. HOCHE Eerste Clerk.
Gouvernement'» Secretary, dense April, 1816.

ALLE Schippers van Nederlandsche schepen
en vaartuigen, die naar het Moederland

vertrekken, zullen gehouden zyn acht dagen
voor hun vertrek daarvan ter Gouvernement'»
Secretary kennis te geven, ten einde de nodige
publiciteit daaraan te doen geven en een brie-
ven zak ter yerzending in gereedheid te bren-
gen. W. PRINCE. Secretaris
A LLE de genen die eenige pretensien hebben

-*1 ten lasten wylen mynen Echtgenoot dee
Heer Jacob Steeling, gelieven zich te vervoe-
gen ten Huize van de ondergeteekende 'ter vol-
doening, mus binnen den tyd van dertig dagen.

WEDUWE J. STEELING.
sden April.

ÜY den Drukker dezes is gedrukt en te be-
-*■■* komen, " Leerrede by gelegenheid der ge-
lukkige hereeniging van het Eiland Curatjao
met het Koningryk Nederland, gehouden op
Zondag den 10" Maart 1816, door J. Maller
Predikant der Luthersche Gemeente op ge-
melde Eiland."



wel om dat de Nederlandschekoopman grotere
naauwgezetheid en naauwkeurigheid boven
anderen aan den dag legt.—En vooral om dat
het beroep op en Nederlandsche regtsbank,—
door alle lyden heen, gemakkelyk-onpartydig-
Zeker is hevonden.—

Gelukkig dan het land alwaar men zich
vleyen mag zulk eene regtsbank hersteld te
zien !—Gelukkig, drieweif gelukkig Curi.<jio.
daar het reeds den invloed smaakt van zu.k
eene regtsbank Vergeten wy egler niet dat mei

alle de vereischtens die dezeregtsbank aan hare
schoonste zyde kenmerkt —Wy zelve, en all.
de ingezetenen van dit land, slechts gedeelte-
lyk zouden genieten het geen de Koning zo
goedgunsiiglyk over on» besloten heeft, in «Men
wy niet geregeerd wordendooi'een Opperhoofd,
die alles in zich vereenigt hetwelk het juatiti»
wezen, den handel en de Zeevaart van Cura
e o kan beveiligen en doen bloeyen.—

Dan zulk eenen man (dank zy God en dei.
Ko ling 'i lieblien wy in ons midden— Een man
kloek van hoofd-helder van hart-beproefd In
deugd-onverschrokkenin gevaien inondervir.
ding ryp-in voorzigtigheid uitmuntend —in een
woord zulk een man. als wy beminnen en ve.
eeren in den peisoon van Zyne Excellentie de.
Heer Vice-Admiraal, en Gouverneur-Gtneraa
Albert Kikkert.

By zulk eenen man vindt deze regtsbank
wanneer het nodig is-Raad-steun medewerk in*— Van ons nn'fangt hy niet alleen eerbied ei
gehoorsaainheid maar voor »l lystand en 01,

wrikbare trouw, ten alle tyden:— Doch voor ai

dan,[het geen God verhoede] wanneer in-oi
Uitwendig gevaar onze vreedzume haardsteden
nadert.

Mogen wy hier nog byvoegen een anderka-
rakters trek eener oude Nederlandsche lepts
bank—dat wy regters zyn. geling bezoldigde,
of geheel gcene besold ging genietende : egler
Zo wy weten en vertrouwen, boven alle ver
denking viy van corruptie-pariyschap, haat-of
rijd.

En zo het my betaamd aan Ucde'.e Achtbare
Tan myzelve als uwen voorzitter te spreken-
geheel onbekend zonder verwantschap in dit
eiland-door den Koning derwaarts gezonden.
om te voorkomen liever dan te regteo. om te
doen hyleggen. dan wel om vonnissen te helpen
vellen ; om zo in het hnrgerlyke als byftraf-
fe'yke. eenen ieder, hy zy arm, hy z>' R>k,-bl
Zy inboorling of vreemde ing, hy Zy blank. 01

dat eene andere kleur Zyne gelaatstrekken
bedek, tvry of slaaf, ten alle tyden, te horen

Ten slotte, om ook iet» van deze plaats te
g»wsgen. Dit is een plaats (in de wooiden van
den groten Mr. Petrus Tlieodorus Van Hamel,
in zyne aanspraak gedaan aan den Heer Prins
Erf Stadhouder, op den Bsten Maart, 1766 )
Dit is een plaats, alwaar de klagten der arm. n
gehooid, de tinnen der weduwen en wezen op-
gedroogd, den overlast der groten tegenge,
ga»n. de woe-theid van het gemeen beteogi ld,
en de zekeifieid der goede ingezetenen beve»
tigd wordt. Ik heb gesproken.

JAMAICA.
12 Maart — Zyfier Majesteit's Paketbont

Princes Mary, kapitein Pocock van Falmouth
met de brieven van January, is te Port Royal
ten anker gekomen.

18 Maart— Het Nederlandsche linie schip
de Prins van Oranje, kapitein Lewe van Adu-
ard. aan boord hebbende den generaal-majnor
Le Couieiir en famielie, is gisteren morgen van
Port Royal n-iar Portsmouth gezeild, by haar
vertrek, weid Zy door liet Fort Charles en het
vlugge schip gesalueerd.

19 Maart.—De Araxes en Tanais beide fre-
pi.tten van 38 stukken, van Curasao, en de
Vink Primrose v«n 18 stukken, k.ipuetn Thillot,
van Martinique, ankerden gisteren te Port
Royal.

BARBADOS.
5 Mtart.— Zyner majesteit'» hrik Espeigle.

aon boord heblènrie den generaal-majonr Bon-
lim. bevorens gouverneur van Suriname, n.et
de transport schepen en twee schooners, ge-
bruikt voor de overvoering van de troepen die
in garnisoe.n waren in die kolonie, toen de zel-
ve aan den Nederlanders werd overgegeven, is
laats leden Zondag aangekomen

Het Nederlandsche fregat Van der Werf
Voerende de vlag van den vice admiraal Van
Braam, en de Euridice gecommandeerd door
kapitein Kroeff. kwamen dezen morgen hier
van Siiiiname.np hunne reizenaar Amsterdam
By het naderen van de Baay salueerde de eerst-
genoemde het fort, het welk wicrtlt beantwoord
*n by het ankeren, deed zy weder een salut,
het welk weder door het vlaggo schip the Ve
Berabie werd beantwoord.

JAMAICA.
March 12—His majesty's Packet Princess

Mary, captain Pocock, fiom Falmouth, with
the January mail, came to anchor at Port Roy-
al yesterday.

The Dutch shipof the line Prins van Oranje,
captain Lewe van Aduard, arrived yesterday
from Cur»<jao, having on board lieutenant-
general Le Couteur und family, and the garri-
son of that island, which was given up on the
"Ithinst.

Match 18.—The Dutch ship ofthe line P.in»
van Oranje, captain Lewe van Aduard having
on board major generalLe Couteur and family,
sailed from fori Royal yesterday morning for
Portsmouth. On getting under way. she mi
saluted by Fort Charles und the flag-ship.

Match 19 — The Araxes and Tanais frigates.
of 38 guns cach.fiom Cnrefao, and Primrose
bug of 18 guns, raptuin Phiilott. from Marti-
nique, aiichinedat Port-Royal vestciday.

BARBADOS.
March 5 — His majesty's brig Espeigle, ha-

ving on board major general Bonham, late
govenor of Surinam, with the transport» and
iwo schooner», employed in the conveyance of
ihe ttoopa that were in garrison in that colo-
ny vi hen it was restored to the Dutch, arrived
on Sunday last.

The Dutch frigate Vabtlerwerf, bearing the
flair of vice admiral Van Braam ; tnd Van der
Werf, commanded by captain Kroeß, arrived
this mormng from Surinam, on iheir way to
Amsterdam. On nearing the Buy the former
saluted t harle- Fort, which was returned ; and
upon anchoring, she agan fired a salute, and
was complimented in return ty the Venerable
flag-ship.

ZUID AMERIKAANSCHE ZAKEN.

De Buenos Ayres Couranten zyn gevuld met
lange staatkundige proeven, oie bereekei.d
Zyn, om het volk wegen» deizetf» ware Ueian-
gen te verlichten, om hunne vaderlandsliefde
te ontvlammen, en den ceesl van vrylicid en
onafbankeiykheid, die bet gemeene best
scliynt te b";:;elcn, te hewaren. De Courant
van die plaat» merkt aan- Het is zeker dat
ons geschil nimmer eindigen kin, indien wy
hel v.. |n ■ - onzekei Heid laten vun deszelf»
ware oorsprong: Wy geloven va»t, en ZV.ker,
dat tweedragi de grootst.- ramp is welk- vol-
ken die eene omwenteling ondergaan h"bben
k.in treffen Wy beproeven derhalve alle mo-
geyke middelen, om de kiemen van zulk eene
Mc.'-se'ykc kwaal te vernielen. Hy die wel
handelt bedekt zich niet in het duistere. Het
is verl beter, dat de namen van de openbare
scbiyvers bekend zyn. want goede uitdiukkin-
gen dieren dikwyls tot een masker voor kwade
voornemen». Laat ons weten, hoe van de
kostbare v Oorreg ten eener vrye drukpers ge-
bruikt te maken en laten wy er niet of eene
besputtelyke wyze mede te werk gaan.

Buenos Ayres, 2 November.
Nimmer voor dezen hebben wy een zoo vley-

end voor uitzicht voor ons gehad, als tegen-
woordig—hoe zeer kwaadaardigheid moge wen-
"chen ons bevreesd te maken door valst helyk
te berigten. dat het Engels, he Gouvernement
deszelfs dadclyke medewerking beloofd heeft,
om de Amerikanen weder in slaverny te bren-
gen. Het is Zeker, dat Spanje ge»n ander
vnorwerp hebbende, om hare aandacht opte-
vesti»en, teg. nwoordig in eenen toestand i», om
alle hare pogingen tegen ons te wenden ; doch
Spanje is eene natie, verloren voor deugd ef)

dapperheid, week en onbekwaam om de wyde
uitgestrektheid van Amerika ten onder te bren-
gen, zoo Amerika geneigd is haur tegenstand
te bieden, en indien wy niet z-lven tot ons ei-
gen verderf medewerken, in de voorspellingen
onzer vreesselyke vyanden hewaarheden. le-
der ding hangt, van ons welven af, edele Ame-
rikanen, en daarom is men overgegaan, om in
de sterkste kouleuren de gevolgen afte schilde-
ren, die uit eene reek» van misdadige gedra-
gingen Z uiden vnortvloeyen. Laat ons wel
overtuigd Zyn, dat de beoefening der deugd ee-
niglyk e»nen vasten grondslag legt van alg'e-
meene welvaart.

DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Uil de Buenos Ayres Courant, 23 October 1815.

Met den Courier generaal van Peru, die op
den lsten dezer aangekomen is, Zyn belang-
ryke herigten uit de binnenlanden ontvangen.
De provintien van Cordova, Cuyo, Tucuman,
Salta en andere districten naar den kant Jujui,
hebben met een heldhaftig voornemen beslo
ten deel te nemen in de verdediging van het
land tegen den inval, welke in de circulaire van
den staats riitecteur op den 21sten September
11. is aangekondigd, op welke zy antwoordden,

met de meest opregte betuigingen, vsn de op-
offeringen, die zy gereed zyn te doen, voor da
vryheid van het land ; Eene edele en ucogdza-,
me yver ontdekt zich zelve overal ; daar d.rtinboorlingen ons de eervolle voorkeur verz*
ken van te mogen ttryden, vereenigd me'
van deze hoofdstad, ten einde den ulgemet
vyand te tuchtigen Al «Ie militie '"'fi-fr,
lastl eesten, en transporten, alle <!e wapent ~
van alle de burgers zyn aan het gouvernement
aargeboden, in gevalle de Spanjaard voet aan
onze kusten durven Zetten. De vastheid en
eensgezindheid van denkwyze der inwoners
van de binnenlanden, bied eenen s'.cun aan
voor de algemeene veiligheid, en het r.ïag vast-
gesteld worden, dat Amerika fry Zal Zyn en
gelukkig, daar hare Zoonen geenc slaven zyn
willen.

[Getekend] F.ALCARCE.
Generaal Rondeau's hoofdkwartier was te

Ayouma na den 26 September; zyte niagt
rukte voorwaard».

De gouverneur van Teeeman [Don Barna-
be Araos] heeft eene zeer schoone, patriotieke
en aanmoedigende proclamatie gedaan aan de
reguliere militie dier provintie, op den 9den
October 11. De bevelhebbers van verschillende
districten volgen dit voorbeeld.

De geschutgietcry en geweermakery in deze
hoofdstad, de eerste onder opzicht van kap-
tein Jo«e Maria Roxas, en de tweede onder liet
opzicht van Esteven Luca, beide inboorlingen
van Buenos Ayres, bevinden Z ch in bloeyen-
den staat.
, 12 October.—Op den Cdcn dezer is een von-
tt s geveld in de zaak van Juan Larrea, gear-,
resteerd den 15den April 11., en overtuigd als
schuldig aan beroering, misbruik van mngt,
jlechte administratie en berooving van den na-
tionale schatkist, zynde hy veroordeeld, nrrt
gebannen te worden, onder de bepaling, van
zich niet inleschepen naar eenige haren van
Brasi'ie, noch naar Groot Brittanuie ; zyn ei-
gendom is geconfiskeerd ten behoeve van het
gouvernement, William P. Wait, die geoor-deeld i-.. misbruik gemaakt te heoben van het
vertrouwen in hem gesteld, co dat vertrouwen
verloren te hebben, i» even Z^er voraordeeld
liet i:r,d te verlaten.

tiet volgende wordt uit Batavia in dato 29
M-ey, (1315) gemeld f—

Wy hebben eene der meest vreessclyke uit-berstingin van den berg Tomboro gehad, die
welligt immer in eenige plaats van den wereld
heeft plaats gegrepen ; deze berg is gelegen in
hel eiland Sunbawa het welk niet minder dan
SZO [Engelsche] mylen van Batavia is gelegen.— Wy hoorden de uitbarsting hier tluldelyk. en
kreegen eenige asch over. Lang na dat de zon
was gerezen, was liet te Macassar geheel duis-
ter, en op den middag kwam de zon te Snm-
bawa het goede volk in zoo verre verligten, dat
Zy eenige yards ver van Z;ch konden zien ;de
a«h lag te Macassar het welk 250 mylen van
Sumbawa gelegen is. 1 1 3 duim hoog. Kapt.
I'enn van de Despatch rtikapt. Eatwell van de
Benaref, die het eiland E^dcrt de uitbarsting
bezocht hebben, verklaren beidun. dat de anker
plaats Zeer veranderd is. en dat zy de zee zoo
Velen mylen ver rondom het eiland 200 geheel
met boomstronken, puim steen &c. bevonden
hebben, als welke genoeg Zyn om inderdaad
den voortgang der twee schepen te verhinderen,
kupitein Eatwell zegt, hem was verhaald dat
een ryst dorp geinnundeerd was geworden, en
door drievademen water overdekt. Een groot
aantal dezer ellcndigen is omgekomen, en de
anderen sterven dagelyksch. De opgelegde
verzameling van paddy (ryst) is geheel over het
gansene eilandverstrooid, zoo dat de toestand
der ongelukkige overgeblevenen inderdaad
zeer beklagenswaardig zyn zal.

Nota.— Dit eiland heet eigenlyk Cumbava
en ligt beoosten Java en Bali, nagenoeg op 16
Z. B. en 135 O. L., het zelve kan tot den groo-
ten groep der Moluksthe eilanden gerekend
worden —De Tomboro eene zeer hooge berg^
was teeds zins lang als vuurspuwend bekend.

Extract uiteen brief uit Washington, aan een
lieer in Philadelphia, in dato 9 February.
De Spaansche minister wil heden de residen-

tie verlaten, om naar Philadelphia te gaan,
met het voornemen. Zoo wy verstaan, van hier
met Zyne familie binnen kort weder te keeren.
Hy heeft verscheidene conferentien gehad mft
den Secretaris van staat, zeer tot genoegen van
beiden ; Zoo dat men nu gelooft, dat de beste
verstandhouding zal blyven bestaan tusseben
de twee natiën, en dat onze twist met Spanje
op een goeden voet schynt te Zyn, om spoedig
en in het minnelyke geëindigd te worden.—[U. 'S. Gaz

DE CURACAOSCHE COURANT.



SOUTH AMERICAN AFFAIRS.

TThe Bienos newsuaper are replete wuh long
"c*-cal es-ays, calculated to enlighten the
onderk (() tnsjr tfue interests, to inflame their

VVeledelti?m ïn ,lo preserve the sp'rit cf liberty
iceerd,n. )p ll|e m,ei which seems to animate the
'n Beüolic.8 eüolic. The Gazette of that place observe»
—"it is certain that our difference can never
end if we leave the people in ignorance of the
true origin of them : We believe firmly that

discord is the greatest calamity that can afflict
revolutionised nations. We therefore exert
every pos.ible means to destroy the germs of so
dreadful a scourge. He who works well, does
not conceal himself in the dark. It is much
better that the names of the public writers be
known, for good word» serve often as a mask
for evil intentions. Let us know how to ap
predate the precious privileges of the libeity of
the press, and not let us make a ridiculous farce
of it.]

Buenos Ayres, November 2.
We have «ever until now had so flattering a

prospect before us as the present—however
malignity may wish to intimidate u», falsely
adding that trie English government has pro-
mised it» active co operation to reduce the
Americans to slavery. It is true, that Spain
having nothing el-e to occupy her attention at

present, i» in a situation to direct all her efforts
a»ain»t'us ; but Spain is a nation lost to virtue,

W°eak and Incapable of subduing the wide ex-
tent of America, if America be disposed to re-
sist her and if we do not ourselves contribute
to our own ruin anil verify the predictions of
our dastardly enemies. Every thing depends
on ourselve-, generous American»; and there
fire it has been expedient to depict in the
strongest colors the consequence that m'ght
result from alne of criminal conduct. Let us

he wel', convinced that the exercise of virtue
forms the only solid basis of public'happine».

Buenos .tyres. November l
In the Extraordinary Gazette of Wednesday

the Ist inst. we communicated all th- impor-
tant new» received ; sin -c then no other intel
ligepce Ins arrived, and nothing has been omit

that can interest the poble curiosity—
From Pern, which is that part ofour provinces
that now demands most of our attention, we
have nothing now to relate, more than that our
eriny la becoming every day more respectable.

DEPARTMENT OF WAR.
Gazette of Buenos Ayres, Oct. 28, 1815.

By the Courier General of Peru which arrived
on the 221 inst important communications have
been received from tbc interior. The provin
ces of Cord iva. Cuyo. Tucoman, Salta, and
other districts toward- Jujui, decided with he-
roic resolution to take part in the defence of
the country against the invasion announced in
the circular of the director of the state, on the
21'h of September last, to which they reply
with the most sincere demonstration» of the
sacrifices they are preparing to mike for the
liberty of the land ; a noble ant virtuous zeal
discovers itself every where, the inhabitants
soliciting the honourable preferance of fighting
in concert with those of this capital in order Ul

chastise the common enemy. All the militia,
baggage, beasts of burthen, and transports,
nndlli! arm» of all the citizen» are offering to
the government in case the Spaniard» dare to
pace font on our shores The firmness and
union of sentiment o!' the inhabitants of the in
terior, present a support to the g -neral security,
and it may be affirmed, that America will be
happy and independent because her son» are
unwilling to be slaves.

(Signed) BALCARCE.
General Rondeau's head quarters were at

Ayouma on the 26th September; his iorces
Were advancing.

The Governor of Turtiman (Don Barnabe
Araos) issued a very spirited, patriotic and
encouragingproclamation to the regular militia
ofthat provice. on the 9th Oct.—The comman-
ders ofvarious districts are following the exem-
ple.

The manufactories of connon and muskets,
in this capital, the first under the direction
ofCaptain Jose Maria ftoxa», and tlje2d under
the direction of Bsteven Lues, both natives of
Buenos Ayres. are in a very flourishing state.

Oct. 12 — Sentence was given on the 9'h
Oct in the case of Juan Larrca, arrested 15th
of April last, and proved guilty of the. crimes
of faction, abuse of power, bad administration
and depredation of the national treasure, con-
demned to be banished and under the restric-
tion not to embark for any port of the Brazil,
nor in Great Britain in Europe, direct: His
property to be confiscated to the benefit of the
Government. William P. Wait, having been
judged to have forfeited the trust rcpossd in

rdm, and lost the confidence of the nation, was
likewise sentenced to quit the country.

The following is an extract of a letter from
a merchant at Batavia, dated May 29 :—

We have had one of the most tremendous
eruptions of the mountain Tomboro, that ever
perhapstook place in any part ofthe world; this
mountain is situated on the Island of Sumbawa.
which is distant from B.ituvia no less than 550
m.les. We heard the explosion here distinctly,
and had some of the ashes It was totally dark
at Macassar long after the sun was up ; and at
noon, at Sounbaya. the sun succeeded in en-
lightening the good folks so far as to allow them
to see some yird» around; the ashes lay at
Metca»»*T, which is 25Ü miles from Sumbawa,
1 1-3 inches deep. Captain Eenn, of the Des-
patchs, and Captain Eatwell, of the Benaref,
who have visited the Island since the eruptions,
both declared that the anchorage is much chan-
ged, and that ihey found the sea for so many
miles round the island so completely covered
with trunk» of trees, pumice ston», S;e. as to
impade materially the progress ofthe two ships.
Captain Eatwell says, he was toldthat avillage
of rice was inundated, and had three fathoms
waterover it. Great numbers of the miserable
inhabitants perished, and others die daily.
The crops of paddy (rice) have been utterly de-
stroyed over great part of the island, so that
the situation of the unfortunate survivors will
be really pitiable.—

Extract of a Jeter to a gentleman in Phila-
delphia, dated the Qth Feb. at Washington.

The Spanish Minister will to-day leave the
Federal City for Philadelphia, with the inten-
tion, we understand, of retui fling here with his
family in a short time. He has had several
conferences with the Secretary of state, much
to the satisfaction of both ; so is now believed,
that the best harmony will continue between
the two naton» ; *nd our contests with Spam
appear to be in a fair way of speedy amicable
termination —U. S. Gaz

PORTUGURSE COMMERCE.
Lisbon. Dec. 10.—Sirice the 15th century,

our commerce has never been no active as at
present Many rich bouses from Malaga and
Cadiz have established themselves in Portugal:
the wise principle» of OUT regency gram Ihe-e

foieigners liberty and protection The spirit
of toleration spreads itself from hence over the
whole kingdom ; the German merchants have
obtained permission to establish a protestant
church in this capital, though the Portuguese
clergy warmly opposed it. The trade with both
Indies, the Brazils, the Spanish insurgeut co-
lonies of America, has risen to a high pitch,
being well protected by the government.- In
the course of this year 490 vessels laden with
European produce have sailed for South Ame-
rica, and chieöy for the Hrazils. Every week
a packet sails for Rio Janeiro. Since the re-
sidence of the royal family there, specie has con
siderahly increased at List-on; the amount im-
ported fioin America, within these eighteen
months is estimated at 15 millions.

VAN wegens en op last van Zyne Excellentie
d.-n Vice Admiraal Gouverneur Generaal

en den Weledele Achtbare Raad van Politieop
Curacio, wordt het navolgende ter kennisse
der Ingezetenen gebragt.

Dit de artikelen liet weegen onderhering
Z.ntle alleen by den invoer en ontlossing der
Z ilve in tegenwoordigheid van een der adsis-
te.nten of klerken by de Waag op 's Lands
Schaalen moeten gewogen worden, en geenzins
wanneer dezelve naderhand verkogt en uitge-
voerd worden, staande het aan een ieder vry
om na dat die artikelen by de ontlossing op

»' Lands Schaalen zullen gewogen syn, dezelve
daarna het zy by verkoop, aflevering of insche-
ping ter vervoering of anderzins op eige Schaa-
len te doen weegen zinder genoodzaaakt te

Z^n 'sLands Schaalen te gebruiken of iets het
geringste daarvooor te betalen.

Ter ordonnantie van dezelve, .___
(was getekend^ W. PRINCE,

Secretaris.

AD VER TIS SEMENT.

DE ondergetekende zal opaanstaandeWoens-
da"- den 3de April aan de meestbiedende

by publfeke opveiling verkopen een party Cre-
oolscbe en ladiensche Slaven, toebehorende
aan Zyn Excellentie den Gouverneur, die
daarin gad'ng heeft, kome op dien dag ten
Z.ne pakhuize te 10 uren, alwaar de condition
van venfcmp Zullen bekend gemaakt worden.Te^Kelve dr.ge, zal hy een andere party
SlavéWvoor rekening zyner lastgevers opvei-
len, als meede een party meubelen.

29ste Maart, <* A. D. MEZA.

A DVi,R VIS S /- Mfi N T.
TT\ E ondcrgeteker.<!e Z.lop A! andag den

Bste April aan de mee«tbiedcnde by pu-
blieke, opveiling in de Stad op hi gewer.ene
Custom iloose in de Breede Straat verkopen
een party fraaye Meuhilen en Huisrieraden,
als mede een aantal uitgezocht- Boeken, v n
welke laatste de Catalogus, tent, nen Pakhuis*
voornoemd te zien is.

29ste Maart. A. D. MRZ \

DE genen welke een avond Co eg s
Eranschen Hotlandsch* taal aardrvk-k in-

de &c. mogten verlangen, gelieven d.-n onder*
geteekenden de eer te doen, van aan taande
Maandag den Isten April des nadeniiddag- ten
5 uuren by hem te komen

G. G. VAN PADDENBÜRGH.

Ïj 1ft wordt een Jongeling verlangd, die een
J fraaye hanil sehryft en hel II .lland»cn

goed leest, adres by den Drukker dezes.
29ste Maart.

VAN wegens zyne Excellentie den Gouver-
neur Generaal wordt '» Lands Werf aan

de meest biedende te huur aangeboden, do
huur alle drie maanden te betalen : een ieder
daartoe genegen Zynde ad Iressere zich met
gesloten billetten ter Gouvernement'» Secre-
tary Mairt 22

TE HUUR OF TE KOOP.
DB welbekende Pietermaay voorheen toebe-

hoord hebbende aan den Heer Joh». Stuy-
lin"' naa«t de Gouverneurs buiten hof.

Maart 22". M. RICARDO.

A D VB R Tl S SE MENT.
p\ E Ondergetekende heeft de eer bekend
*' te maken, «lat hy een Wyn en Provisie
Winkel heeft geopend, in de Breede Straat,
onder het huis van den üeerCaprilcs. alwaar in
het groot en klien tot de civielste pryzen te be-
komen zyn de volgende articulen van de beste
qualiteit—als:—
Madeira, Bourgogne ï „,. ,
Rinsche en Ordinaire rode $ 'Genever in kelders en kruikjes, Rum. London
Porter, Princesse Bier, seltzer en facheningen
Water, Hammen, gerookte Spek, Saucysen,
Rolpens, gerookte en gezoute Zalm, Laber-
daan in klyne vatjes, Broodzuiker, Candyzui-
ker, Thee, Booter in vatjes van 18 lbs.. Kaas,
Augurkjes en andere znuren, groen en grauw
Erwten, Capucynen, Gort, en gepelde gierst,
en verders Wyn Bier Glasen, Thee terneeen,
<yc. <§c. en een meenigte articulen meer.

7de Maart. J. MONJUV.

ÖE CURACAOSCHE COURANT.

Gedrukt by WILLIAM LEE,
Drukker --ara Zyne Majesteit den Koning der

Nederlanden.

DE Vice Admiraal, Gouverneur Generaal en
Raden van Policie van Curnjio en onder-

horige Eilanden.
Allen den genen die deze zullen Zian ofte

horen lezen, salut.' doen te weten.
Dat wy nodig geoordeeld hebben te deerete-

ren. zo als 't gedecreteord wordt by deze :
] —Dat van Paarden en Rydtuigen toebeho-

rende aan lieden die geen eiginaars van pi .nta-
gien zyn de volgende belasting jaanyk» zal
worden betaald, als : voorieder Paard o 0 0
en voor ieder Rydtuig - - 6 0 0

2—Dat't dienvolgensaan Hiernaml [eigenaa i :i

Van plantagien uitgeZinderd.] geoorloofd s,rl
.syn paarden of rydtuigen te houden zonder
daarvoor voorzien te zyn van een patent door
den Ontvanger generaal otlderteekëhd, welk
patent jaarlyks zal moeten vernieuwd worden.

3 —Dat alle paarden en Rydtuigen. toebeho-
rende aan lieden de geen eigenaars van planta-
gien zyn, waarvan de voorzeide belasting niet
Zal zyn betaald, zullen worden aangehaald en
geconfiskeerd, ten zy de eigenaar of eigenaars
derzelve verkiezen mogten eene boete van ryf
en twintig pezos van agtten le betalen, in welk
geval het aangehaalde wederom zal vry gela-
ten werden.

4 —Dat of het provenue van het aangehaal-
de, of de voorZ -ide boete op de volgende wy Ze
zal worden verdeeld, als een derde voor d' n
aanbrenger, een derde voer den Raad Fiscaal,
en de andere derde ten profyte van oen lande.

Aldus gearresteerd in de raad» vergadering,
gehouden op het Gouvernement» Huis binnen
het Fort Amsterdam op Cor<cio, den 18 len
Maart, 1816, het eerste jaar z.ner Majesteit»
Regering.

De Gouverneur Generaal en Raden vonrnd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter Ordonnantie van dezelve,
(was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd dato ut supra.

[was getekend] TV. PRINCE,
Secreiai is.
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